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جلنة  تشكيل  ي��ق��ت��رح  احل��وي��ل��ة 
مركزية عليا لتحديد احتياجات 
البالد من التخصصات العلمية

  أعلن النائب د. محمد 
احلويلة عن تقدميه اقتراحاً 

برغبة جاء فيه ما يأتي:
ــط مخرجات  ــان رب ملــا ك
التعليم العالي بسوق العمل 
مــن املتطلبات االساسية 
خلطط ومشاريع التنمية 
في الدولة، وملا كان اختيار 
التخصصات العلمية على 
ضوء االحتياجات الفعلية 
ــات والــقــطــاعــات  ــئ ــي ــه ــل ل
واإلدارات احلكومية وكذلك 
االهلية كفيال لضمان تأهيل 
الكوادر البشرية على الوجه 
املطلوب، وملا كانت العديد 
ــات التعليم  ــس ــؤس مـــن م
ــــوزارة التعليم  الــعــالــي ك
العالي وجــهــات االبتعاث 
التابعة للمؤسسات النفطية 
واالقــتــصــاديــة اضــافــة إلى 
وزارات الدولة املختلفة قد 
عملت عــلــى تــوفــيــر فــرص 
التعليم اجلامعي ألبنائنا 

الطلبة وموظفي الدولة مبختلف درجاتهم الوظيفية، وملا كانت جودة التعليم 
واملستوى االكادميي للمعاهد والكليات واجلامعات التي يتم ايفاد الطلبة 
ملواصلة حتصيلهم العلمي فيها من ضرورات التعليم املميز وفق املعايير العاملية 
، وملا كان مبدأ تكافؤ الفرص جديرا باالحترام وااللتزام وحقا مشروعا جلميع 
ابناء البلد الواحد، وملا كان وجود مرجعية عليا لتنظيم هذا املشروع التنموي 
يعد احد مفاتيح جناحه وحتقيق اهدافه ،لــذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
التالي:تشكيل جلنة مركزية عليا على مستوى الدولة لتحديد احتياجات البالد 
من مختلف التخصصات العلمية وأعدادها وحاجة سوق العمل لها، ولتنسيق 
سياسات ونظم القبول بني مؤسسات التعليم العالي كوزارة التعليم العالي 
وجهات االبتعاث املختلفة، وذلك في ظل ازدياد اعداد مخرجات التعليم العام 

على مستوى الدولة.

أس������ام������ة ال�����ش�����اه�����ن ي�����س�����أل ع��ن 
النفايات النووية األميركية

ــة  ــام ــب أس ــائ ــن تــقــدم ال
الــشــاهــني بــســؤال برملاني 
ــى النائب األول لرئيس  إل
ـــر  مــجــلــس الــــــوزراء ووزي
الدفاع حول ما مت تداوله في 
مواقع التواصل االجتماعي 
ــل اإلعـــالم عــن دفن  ــائ ووس
نفايات عسكرية أمريكية 
- قد تكون ملوثة إشعاعياً 
أو كيميائياً وضارة بالبيئة 
بشكل عام - في بر الكويت، 
وللوقف على حقيقة األمر من 
جهة اإلختصاص - الهيئة 
الــعــامــة للبيئة –وطالب 
الشاهني إفادته باآلتي: 1. ما 
هي إجـــراءات الهيئة العامة 

للبيئة جتــاه ما مت تداوله 
من دفن نفايات نووية في 
إحدى املواقع الكويتية؟ 2. 

هل هناك دراسات بيئية ُقدمت حول سالمة التربة والهواء في املدن اإلسكانية 
اجلديدة وعلى وجه اخلصوص )مدينة املطالع(؟ 3. ما هي إجــراءات الهيئة 
العامة للبيئة لضمان مراعاة الصحة العامة والبيئة في القواعد األمريكية في 

دولة الكويت ؟

اجلهاز  إلغاء  التشريعية  اللجنة  قرار  يرفض  الفضل 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمن بصورة غير قانونية

 
 أعــــرب عــضــو اللجنة 
التشريعية النائب أحمد 
الفضل عن رفضه للقرارات 
ــا الــلــجــنــة  ــه ــذت ــخ الـــتـــي ات
التشريعية فــي اجتماعها 
املنعقد يوم 30 مايو املاضي 
على هامش جلسة مجلس 
ــا يتعلق  األمــــة، خــاصــة م
بقرار إلغاء اجلهاز املركزي 
ـــاع املقيمني  ملعاجلة أوض

بصورة غير قانونية.
ــل في  ــض ــف وأوضــــــح ال
تصريح باملركز اإلعالمي 
في مجلس األمة أنه في يوم 
28 مايو أتت دعوة الجتماع 
اللجنة التشريعية يوم 29 

ولم يعقد حيث مت عقده يوم 30 مايو بنصاب مكتمل، وذلــك في وقت جلسة 
ــة«. وأضــاف » أبديت اعتراضي على انعقادها لعدم الضرورة،  مجلس األم
وفوجئت بإقرار 10 قوانني هامشية ال تتطلب سرعة إقرارها، ومن ضمنها إلغاء 
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية، معتبرا أن هذا 
األمر دّبر بليل، واألمر الغريب انه من وقع على التقرير عضو في اللجنة وهو 
محمد هايف وليس الرئيس او املقرر«. وأكد أنه »سوف يثير هذا املوضوع بقاعة 
عبد الله السالم، فأين دور املكتب الفني، مشددا على رفضه القاطع لهذه القرارات 
وطريقة اقرارها، مطالبا مكتب املجلس برفض هذا القرار واتخاذ موقف منه«. 
ومن جانب آخر قال الفضل إن »مشكلة »اآليلتس« أخذت أكبر من حجمها وقرار 
الوزير سليم وانا من مؤيديه، ونشم في هذه الزوبعة املفتعلة رائحة االنتخابات 

والتكسب ال أكثر، وليس له عالقة بحضر وبدو«.
ودعا الفضل النواب إلى دعم قرار الوزير االصالحي، مطالبا الوزير بوضع 
شروط أخرى لالبتعاث تصب في صالح املنظومة التعليمية، وأن يطرح هذا 
املوضوع بشكل علمي من قبل األكادمييني واملتخصصني وجمعيات املجتمع 

املدني املعنية.

بيونغ يانغ قد تسّلم واشنطن 
قتلوا  أم��ي��رك��ي��ن  ج��ن��ود  رف���ات 

في احلرب الكورية
6

مكتب املجلس يعقد اجتماعه برئاسة رئيس مجلس األمة 

الرويعي: استعجال بعض التقارير اخلاصة في جلنة امليزانيات

عقد مكتب املجلس اجتماعه أمس برئاسة رئيس 
مجلس األمـــة مـــرزوق الــغــامن وحــضــور أعضاء 

املكتب.
وقــال أمــني سر املجلس النائب الدكتور عودة 
الرويعي في تصريح صحفي عقب االجتماع إن 
املكتب ناقش عدد من األمــور املدرجة على جدول 

ـــراءات املعمول بها،  األعمال وفــق الالئحة واإلج
مشيرا الى تأجيل بعضها كونها حتتاج إلى بحث 

واجتماعات أخرى.
وأضاف الرويعي أن املكتب ناقش املوضوعات 
ــــــراءات  اخلـــاصـــة بــاجلــلــســات الــقــادمــة واالج

والترتيبات املتعلقة بنهاية دور االنعقاد احلالي.

وقال الرويعي »نتمنى في نهاية دور االنعقاد 
التوفيق للجميع وأن نكون قادرين على اجناز 
ــدول االعــمــال خاصة فيما  ماهو مــوجــود على ج

يتعلق مبيزانية الدولة«.
وذكر الرويعي أن هناك إجراءات سيتم اتباعها 
خــالل مناقشة ميزانية الــدولــة واحلــالــة املالية 

للدولة والتي ستكون سرية مشيرا الى استعجال 
بعض التقارير اخلاصة في جلنة امليزانيات.

وذكر الرويعي »نعمل على ان ننتهي من بعض 
املوضوعات املــدرجــة على جــدول االعــمــال وحث 
اللجان على االنتهاء من ماهو موجود على جدول 

اعمالها من قوانني واقتراحات وإحالتها للمجلس«.

جانب من اجتماع مكتب املجلس  

محمد احلويلة 

أحمد الفضل 

أكد ضرورة أن تكون القضية لها أولوية في دور االنعقاد املقبل 

عمر الطبطبائي: سأتقدم باقتراح لتطوير 
التعليم.. والبداية باختيار املعلمن

شدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة 
تطوير املنظومة التعليمية، مؤكداً ان مشكلة 
اختبار »األيلتس« يجب أال تشغلنا عن القضية 
األهم وهي انحدار مستوى التعليم بالكويت في 

املؤشرات العاملية.
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي باملركز 
ــة إنــه سيتقدم باقتراح  اإلعــالمــي ملجلس األم
لتطوير العملية التعليمية حيث يجب ان تكون 
اولوية في دور االنعقاد املقبل، مبيناً ان اقتراحه 
يــنــص عــلــى وضـــع نــســب مــحــددة جلنسيات 
املعلمني في مراحل التعليم العام لضمان تنوع 

اخلبرات العلمية وإلثراء العملية التعليمية.
ويتضمن االقتراح أيضا االستعانة باملعلمني 
من الــدول األعلى ترتيباً وفقاً ملؤشرات االمم 
املتحدة جلودة التعليم ، ووضع معايير تلتزم 
بها جلان التعاقدات اخلارجية باال تقل خبرة 
املعلم التدريسية عــن 10 ســنــوات ومؤهله 
الــدراســي ماجستير ومــا فــوق وفــق املجال 
الــذي ميــارس فيه املهنة ، وأال يقل معدله في 

البكالوريوس واملاجستير عن جيد جداً.
وأضـــاف الطبطبائي أن اخلــلــل يكمن في 
أسلوب التعليم واملناهج ، حيث يجب إيقاف 
ظــاهــرة الــــدروس اخلــصــوصــيــة، واســتــبــدال 
املــدرســني احلاليني باملدرسني الفلسطينيني 

اصحاب املستوى العالي.
وطالب باالستثمار في التعليم ملا له من 

اهمية تصب في صالح البلد ، واالبتعاد عن 
خلق مشاكل تفرق املجتمع كأخبار »االيلتس« 
وغيره والتي فرقت املجتمع الكويتي مشيرا 
إلــى أنها تهدف إلــى تنفيع اصحاب املــدارس 

اخلاصة.

عمر الطبطبائي 

أسامة الشاهني

خليل أبل يسأل وزير التربية 
عن الترقيات في كلية العلوم 

 وجه النائب خليل أبل سؤاال إلى وزير 
التربية وزيــر التعليم العالي د. حامد 
العازمي، جاء فيه: »منى الى علمي أن هناك 
عضو هيئة تدريس تقدم بطلب ترقية، وقام 
القسم في كلية العلوم بجامعة الكويت 
باملوافقة وإرســال امللف إلى الكلية، ثم مت 
عــرض ملف الترقية على جلنة الترقيات 
بالكلية ذاتها بصورة مستعجلة ودون 

دراسة وافية«.
 وقــال أبــل فــي ســؤالــه، »مبــا أن ترقية 
أعــضــاء هيئة الــتــدريــس تعتبر مــن أهم 
ــاء  ــق احملــفــزات للتطور األكـــادميـــي وارت
اجلامعات فإنها يجب أن تكون مبعزل عن 
احملسوبية، وبالتالي يجب تطبيق اللوائح 
املعنية بعدالة ومساواة بني أعضاء هيئة 

التدريس مبنأى عن دهاليز السياسة«.
 وأضــاف: »لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
ــح الـــوقـــت الـــذي  ــوض بـــاآلتـــي: جــــدول ي
تستغرقه إجراءات الترقيات من وقت تقدمي 
طلب الترقية وحتى انتهاء جلنة الترقيات 
بقسم كلية العلوم بجامعة الكويت، سواء 

باملوافقة أو الرفض«.
ــل بكشف باملتقدمني بطلب   وطــلــب أب
الترقية بكلية الــعــلــوم عــن آخــر خمس 
سنوات، وحتى تاريخ طــرح هــذا السؤال 

)دون احلاجة لذكر اســم املتقدم للترقية( 
وذلك بتحديد تاريخ تقدمي الطلب وتاريخ 
موافقة القسم العلمي عليه وإرساله للعمادة 

وتاريخ اعتماد جلنة التعيينات والترقيات 
بالعمادة لها وتاريخ أول مراسلة للمحكمني 

لهذه الترقيات.

خليل أبل

تتمات

اليخالف الدستور

اجلامعي )2012 – 2013 ( كــان يشترط 
حصول الطلبة املقبولني على )اآليلتس أو 
التوفل( قبل االيفاد، ولم تظهر املشكالت التي 
تعترض الطلبة حاليا من انخفاض في املستوى 

االكادميي بعد إلغاء الشرط.
ـــوزاري رقــم 200 لسنة  وبــني أن الــقــرار ال
2017 يعالج الوضع الراهن املتمثل في تعثر 
الطلبة دراسيا وعــدم قدرتهم على استكمال 
حتصيلهم وال يعطي اي اولوية لطلبة دون 
سواهم، اذ جاء بصفة عامة ليطبق على الكافة 
ومن ضمنهم طلبة املــدارس اخلاصة وثنائية 

اللغة.
وأضاف أن القرار أخذ بعني االعتبار أوضاع 
الراغبني باالنضمام للبعثات للسنوات املقبلة، 
إذ نص على تطبيقه وإعــمــال نصوصه على 
خطة البعثات املقبلة للعام اجلامعي )2018 
– 2019( لتمكني الطلبة من الوقوف على اآللية 

املطلوبة.  
من جهته علق النائب راكان النصف قائالً: 
إن حكم احملكمة اإلدارية بصحة قرار اشتراط 
اختبار “اآليلتس” وعــدم مخالفته الدستور 

ومبدأ تكافؤ الفرص يؤكد سالمة املوقف من 
القرار. وأضاف النصف: وإن كنا ننتظر بقية 
ــات التقاضي وذلــك احتراًما ملبدأ فصل  درج
السلطات، فذلك ال مينع دعوة زمالئي النواب 

إلى تغليب املصلحة العليا للتعليم والطلبة.
فيما أشــادت النائب صفاء الهاشم بحكم 
احملكمة اإلداريــة الذي أّيد قرار وزارة التعليم 
العالي املتعلق بشرط اآليلتز لبعثات الوزارة، 
مشيرة إلى أنه يؤكد على صحة القرار وعدم 

مخالفته للدستور والتفرقة بني الطلبة.
وقالت الهاشم عبر حسابها على تويتر: 
أتقدم الــى كافة املجتهدين املثابرين طالبني 
العلم الــذيــن واصــلــوا الليل بالنهار لتأمني 
التحصيل العلمي الثري والغني ... أتقدم لهم 
جميعا بأحر التهاني والتبريكات على صدور 
حكم تاريخي من بالط احملكمة االدارية ، بتأييد 
قــرار وزارة التعليم العالي املتعلق بـشرط 

اآليلتز لبعثات الوزارة.
وأشارت إلى أن حكم احملكمة اإلدارية الذي 
أكد على صحة القرار وعدم مخالفته للدستور 
والتفرقة بني الطلبة وحافظ على املال العام 
بعد خسارة وزارة التعليم العالي 61 مليون 
دوالر بسبب جتميد بعثات طلبة فشلوا في 

اآليتلز.

األمم املتحدة
ــان مجلس حقوق االنــســان كلف جلنة  وك
التحقيق املستقلة والدولية حول سوريا في 
مارس املاضي التحقيق في االحداث التي جرت 
بني فبراير وأبريل 2018 في الغوطة الشرقية.

ونشرت األربــعــاء تقريرها املؤلف من 23 
صفحة تفصل معاناة املدنيني في هذه املنطقة.

ــذه اللجنة بــاولــو بينيرو  وقــال رئيس ه
في البيان »من املشني متاما مهاجمة مدنيني 
محاصرين بشكل عشوائي، وحرمانهم بشكل 

ممنهج من الغذاء والدواء«.
واتــهــم الــقــوات املــوالــيــة للنظام السوري 
باستخدام تكتيكات »غير شرعية« تستهدف 
»تأديب السكان واجبارهم على االستسالم او 

املوت جوعا«.
وجــاء في التقرير ان »بعض االعمال التي 
قــامــت بها الــقــوات املــوالــيــة للحكومة خالل 
احلصار، خصوصا حرمان السكان املدنيني 
من الغذاء بشكل متعمد، ترقى الى جرائم ضد 

االنسانية«.
واضاف التقرير ايضا »لقد عانى مئات آالف 
السوريني من نساء واطفال ورجال في انحاء 
البالد طويال من التداعيات السلبية والدائمة 

لهذا النوع من القتال الذي يعود الى القرون 
الوسطى«.

كما اتهمت اللجنة ايضا مجموعات معارضة 
مسلحة وجهادية مثل جيش االسالم واحرار 
الشام وهيئة حترير الشام بارتكاب »جرائم 
ــن هجمات عشوائية« على  حـــرب« عبر »ش

دمشق ادت الى مقتل وجرح مئات املدنيني.
وجاء في التقرير ايضا »طوال فترة احلصار 
اعتقلت مجموعات مسلحة وعــذبــت بشكل 
تعسفي مدنيني في دوما بينهم افراد من اقليات 
دينية، كما ارتكبت بشكل متكرر جرائم حرب 
شملت التعذيب وممارسات وحشية، وامتهانا 

للكرامات«.
ــون الـــذيـــن لـــم يــســمــح لهم  ــق ــق ــــد احمل واك
ـــي الــســوريــة، انهم توصلوا  بــدخــول األراض
الى خالصاتهم هذه استنادا الى 140 مقابلة 

اجروها في املنطقة وفي جنيف.
واوضــح البيان ايضا انه بسقوط الغوطة 
الشرقية في الرابع عشر من ابريل املاضي اجبر 

140 الف شخص على مغادرة منازلهم.
وال يزال عشرات االالف منهم حاليا مقيمني 
بشكل غير قانوني لدى القوات احلكومية في 
مخيمات اقيمت حول دمشق، بحسب ما جاء 

ايضا في التقرير.

تتمات


